
JORNAL ECONÓMICO

12/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Estudo conclui que restauração, hotelaria e viagens tiveram
quebras de faturação de 100%
Para o estudo, foram questionados 200 consumidores e 200 empresas de cada setor,
representando um total de 1200 consumidores e 1200 empresas, entre os dias 13 de
abril e 10 de maio de 2021.

O setor da restauração teve um decréscimo da faturação entre os 76 e os 100 % durante a pandemia,
enquanto que os setores de hotelaria e viagens apontam para uma quebra de 100%. Como não podia
deixar de ser, também afetados foram os setores dos eventos, e ainda os de transporte e logística e
comércio a retalho (não alimentar). Esta é uma das principais conclusões do estudo “Efeitos da
Pandemia”, desenvolvido pelo Prémio Cinco Estrelas e pela Multidados.com – the research agency, que
será apresentado no dia 15 de julho por Florbela Borges, Managing Diretor da Multidados.

Para o estudo, foram questionados 200 consumidores e 200 empresas de cada setor, representando
um total de 1200 consumidores e 1200 empresas, entre os dias 13 de abril e 10 de maio de 2021.

Tal como revelado em comunicado, o estudo considerou os seis setores que foram identificados como
os mais críticos, tendo analisado o desconfinamento e a retoma das atividades económicas sob duas
perspetivas: a das empresas e dos consumidores.

A diminuição de faturação foi comum a todos os setores analisados e o online foi a grande aposta para
sobreviver durante a pandemia.
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Além das ajudas disponibilizadas pelo Estado, a que a grande maioria recorreu (83,5% na hotelaria), as
empresas viram-se obrigadas a repensar os seus negócios e dinâmicas de trabalho, com destaque para
o lançamento de lojas online (79,0% no retalho alimentar), a readaptação de processos logísticos
(60,5% na restauração), a implementação de novos sistemas de higienização e segurança (67,0% no
transporte e logística) e a aposta na comunicação online (61,5% nos eventos), refere o estudo.

Os consumidores foram questionados sobre a sua ajuda aos setores mais afetados durante a pandemia,
sendo que a restauração (53,0%) e hotelaria (35,5%) foram os que receberam mais ajudas.

A maioria dos apoios dos consumidores traduziu-se na manutenção das subscrições já
efetuadas/compras regulares, como demonstra o retalho não alimentar (69,1%), a restauração
(58,5%) e a hotelaria (56,3%), conclui o estudo.

A utilização da máscara continua a ser a medida que mais segurança dá aos consumidores nos diversos
setores – 85,5% no serviço de transporte e logística, 80% na área de viagens, 78,5% no retalho
alimentar, 77,5% em eventos, 76% na hotelaria e 72,5% na restauração – seguindo-se as medidas de
distanciamento social, desinfeção dos espaços e desinfeção das mãos.

Os resultados do estudo serão apresentados na conferência “Do impacto da pandemia à recuperação do
negócio”.

Fundada em 1998, a Multidados.com é uma sociedade independente de prestação de serviços para a
área dos estudos de mercado e da consultoria de marketing.
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Associação da Hotelaria de Portugal. "Fim de semana foi de
stress e cancelamentos"
Vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal lamenta o facto de o
Governo não dar "mais tempo" ao setor para se adaptar às novas medidas. "T axas de
ocupação estão a descer".

Clique aqui

3/37

https://observador.pt/programas/resposta-pronta/associacao-da-hotelaria-de-portugal-fim-de-semana-foi-de-stress-e-de-cancelamentos/


POSTAL

11/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • EXCLUSIVO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Caos está instalado na hotelaria
Em dia de novas regras de acesso a restaurantes, hotéis, Alojamentos Locais e afins, são
mais as perguntas e as dúvidas dos responsáveis e empresários da fileira ligada ao
turismo, “bombardeados” com as incertezas de quem quer fazer férias em território
nacional
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A confusão está instalada desde quinta-feira à noite, quando o Governo anunciou linhas
vermelhas nas entradas de restaurantes, aos fins de semana, e hotéis a 'tempo inteiro' de
clientes e veraneantes nos concelhos de maior risco.

O setor ainda não tem dados fiáveis de cancelamento de reservas em unidades hoteleiras ditadas pela
obrigatoriedade de apresentação de certificados de vacinação ou de testes negativos à covid-19,
mas teme “um descalabro” numa área de atividade castigada nos cofres há um ano e meio. O
diagnóstico é de Elidérico Viegas, líder da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), que titula as novas regras de “absurdas”, um “exagero de duvidosa eficácia”, e pede, por isso,
a “revogação imediata” das mesmas.

O líder associativo adverte que os testes à entrada de unidades hoteleiras são “impraticáveis” e um
“convite do Governo” aos portugueses para passarem as férias lá fora. Eldérico Viegas refere ao
Expresso que ainda a ministra Mariana Vieira da Silva anunciava a imposição de certificados ou testes
negativos para entrar em restaurantes e hotéis, e os operadores no terreno já estavam "a ser
bombardeados” com perguntas às quais não sabiam responder.

“Gerou-se a confusão total”, diz, frisando que a maior parte dos empreendimentos, sobretudo os mais
pequenos, “terão dificuldade para implementar no terreno a testagem dos hóspedes antes de fazer o
check-in. “O decreto fala que os testes terão de ser supervisionados por alguém responsável. Quem, os
diretores?”, pergunta o líder da AHETA, crítico que se transformem agora funcionários ou rececionistas,
sem formação adequada, “em autoridades ou polícias da saúde”.

O responsável pela maior associação de hotéis do Algarve refere ainda ter sérias dúvidas sobre a
constitucionalidade das medidas que transferem competências das autoridades de saúde para
“empregados de mesa”. “O Governo com medidas feitas em cima do joelho não acautelou as
férias no próprio país nem o sentimento de insegurança público de quem se prepara para uns
dias de pausa, esquecendo que a maioria da população ainda não tem a vacinação completa e
os mais jovens nem a primeira dose tomou”, lembra Eldérico Viegas, sem dúvidas que o Algarve,
destino preferido de férias no verão, será a região mais castigada do país.
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“As unidades hoteleiras estão autorizadas a comercializar testes? Só a palavra do funcionário que assiste
ao auto-teste vale ou terá de assinar alguém compromisso? Basta ver o teste negativo ou certificado
dos clientes ou é preciso tirar fotocópiia, arriscando violar a legislação da proteção de dados?”, pergunta,
alertando que os auto-testes têm de ser atestados por uma farmácia - “que não têm vagas para
agendamento de um dia para o outro” ou então feitos presencialmente antes da entrada dos hóspedes.
“Combater a pandemia sim, mas não pode valer todo”, avisa.

AL VÃO DEIXAR CLIENTES NA RUA?
Eduardo Miranda, presidente da.ALEP – Associação do Alojamento Local em Portugal, também tem mais
dúvidas do que certezas em relação às novas regras, “mais complicadas ainda do que na hotelaria
tradicional”, dado que a maioria desta categoria de alojamento não tem check-in presencial. “Os clientes
dos AL fazem reservas em plataformas digitais e têm sistemas automáticos de aberturas de portas”,
refere Eduardo Miranda, lembrando que os proprietários que não tinham estes sistemas de entrada
“fizeram um esforço para os adotar”, após reunião há mais de um ano com a tutela, o Turismo de
Portugal e representantes das entidades de saúde.

“O recomendado foi que se evitasse contactos de uma responsável pelo AL com as famílias ou clientes
que reservam este tipo de espaços de uso exclusivo”, avança o líder da ALEP, que confessa não saber
esclarecer com certeza os proprietários de casas e apartamentos colocados em AL.

“Por exemplo, uma família que chega do estrangeiro com filhos adolescentes não vacinados, mas
testados antes de viajarem, fica três dias em Lisboa e segue para as Aldeias do Xisto: como faz para
entrar na casa que alugou? A quem apresenta o teste dos filhos feiro 24 h antes? Encontra uma farmácia
aberta à chegada da aldeia? E se as que encontra pelo caminho estão fechas ao sábado e domingo?
Ficam a dormir na rua?”.

As interrogações de Eduardo Miranda sucedem-se: “Digo que se acabaram as férias? Voltem para
casa, regressem ao vosso país?” , atira, concluindo que nas férias nos territórios do interior de baixa
densidade populacional, pouca oferta de serviços, mas com muita procura desde o início da pandemia,
vão passar a ser um foco de stress. A alternativa, diz, será contratar alguém na aldeia em causa para
atender os hóspedes, solução que afirma requer “tempo e planeamento”.

“Ora, tempo de adaptação foi o que o Governo não nos deu. Estamos dispostos a ajudar a
combater a epidemia, mas para isso precisamos de ajuda em vez de confusão”, conclui.

Pedro Serro, diretor de Operações The EditoryCollection Hotels, do grupo Sonae, adianta ao Expresso
que já foram, desde esta manhã, disponibilizados espaços “condignos” dedicados à realização de testes
de antigénio nas sete unidades hoteleiras do Grupo. “Não nos parece digno ter filas de pessoas à porta
para fazer testes, esperar 15 minutos pelo resultado, antes de fazerem o check-in”, sustenta o
responsável pela direção do Porto Palácio, no Porto.

Nas unidades hoteleiras do Grupo no Porto e Lagos, concelhos na lista de risco, os testes podem ser
adquiridos no local para os clientes que não disponham de testes negativos atestados em farmácias ou
certificado digital. Aos hóspedes é dispensada depois a apresentação dos comprovativos nos
restaurantes internos, assim como aos menores de 12anos, isentos das novas medidas.

Pedro Serra também alega ser cedo para fazer um balanço de eventuais cancelamentos de reservas
relacionados com as novas regras, mas é crítico da forma como as mesmas são anunciadas em cima da
hora. “Entre o que é anunciado à quinta-feira e a saída dos diplomas há um delay de mais de 30 h, o que
suscita um mar de dúvidas de possíveis hóspedes ou de quem já tem reserva a que não podemos
responder com certeza”, afirma, alertando que “as medidas até podem ser bem intencionadas, mas
foram apressadas e pouco ponderadas”.

À semelhança do que defende a AHRESP, também defende que face ao apertar da malha para aceder a
restaurantes e hotéis deixa de fazer sentido que se mantenham restrições como limites de lotação e
horários: “É uma dupla penalização para um setor já extremamente afetado”.

Condé Pinto, diretor-executivo da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, adianta
ser precoce fazer balanços, análise que deve ser apresentada na próxima segunda-feira.

 

Notícia
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Marrocos impõe quarentenas a viajantes de Portugal, Espanha e
França
A partir de 13 de julho, viajantes não vacinados contra a covid terão de cumprir
isolamento de 10 dias ao chegar de países como Portugal, que passou a ser considerado
uma das áreas de alto risco para a propagação da variante Delta

Marrocos vai impor uma quarentena de dez dias aos viajantes não vacinados contra a covid-19 de
Portugal, Espanha e França a partir de terça-feira, 13 de julho, informou hoje o Ministério dos Negócios
Estrangeiros marroquino.

A nova medida corresponde à última atualização das recomendações de viagens feitas pelas autoridades
marroquinas, que passou a incluir Portugal, Espanha e França na lista B, de áreas de alto risco, para a
propagação da covid-19 e a sua variante Delta.

Os viajantes dos países da lista B - que atualmente inclui 81 países - devem apresentar teste PCR
negativo feito à menos de 48 horas e, se não forem vacinados (com as duas doses), devem passar por
uma quarentena de dez dias num hotel designado pelas autoridades e pagar pela sua estadia.

Marrocos retomou as viagens internacionais em 15 de junho com condições que variam e que se
atualizam de acordo com a situação epidemiológica de cada país.
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Com certificados e testes devem cair restrições de horários e
animação noturna deve abrir, pede AHRESP
A associação considera que, devido à "especificidade das atividades económicas" em
causa, é necessário "um período de adaptação".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defendeu esta sexta-feira a
retirada das restrições para o funcionamento do setor, face à nova exigência de certificados digitais e
testes para acesso dos clientes aos estabelecimentos.

“Com o avanço do processo de vacinação em Portugal e o aumento da testagem, as empresas de
restauração, similares e do alojamento turístico devem poder utilizar estas ferramentas para funcionar
em pleno, sem restrições, ou para reabrir negócios atualmente fechados, como a animação noturna“,
sustenta a entidade em comunicado.

Esta posição surge na sequência da decisão do Governo, em Conselho de Ministros, de passarem a ser
exigidos certificados digitais ou testes negativos para acesso a estabelecimentos turísticos e de
alojamento local, em todo o território continental, e para permanência no interior dos restaurantes, nos
municípios de risco elevado e de risco muito elevado.

Governo britânico emite certificado de vacinação em setembro Ler Mais

“Considerando o Governo que a obrigatoriedade de testes e certificados é uma medida que ajuda a
controlar a situação pandémica, então as restrições ao funcionamento dos estabelecimentos de
restauração, similares e do alojamento turístico devem ser levantadas, nomeadamente a limitação
horária e de lotação, devendo ainda ser permitido o funcionamento dos estabelecimentos de animação
noturna, encerrados há mais de um ano“, argumenta a AHRESP.

No entanto, a associação considera que, devido à “especificidade das atividades económicas” em causa,
é necessário “um período de adaptação”, porque “existem reservas confirmadas, hóspedes instalados e
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muitas incertezas quanto à respetiva operacionalização, pelo que uma medida desta amplitude requer
tempo e clareza”.

A AHRESP “tem sistematicamente sinalizado a necessidade de compensar o impacto das medidas
sanitárias nas empresas, com as respetivas medidas económicas”, comenta, acrescentando que “a
evolução desta crise sem fim esgotou por completo a tesouraria das empresas, que já não têm qualquer
capacidade para suportar mais custos”.

Neste sentido, a AHRESP “irá apresentar ao Governo um novo plano, com medidas concretas de apoio
às empresas da restauração, similares e do alojamento turístico”, como o reforço de apoios a fundo
perdido, “pois só assim será possível assegurar a sobrevivência dos negócios e a manutenção dos
milhares de postos de trabalho”.

Ir a hotel sem teste nem certificado dá multa até 500 euros Ler Mais

As novas restrições preveem que os restaurantes em concelhos de risco elevado ou muito elevado – um
total de 60 – passam a ter de exigir certificado digital ou teste negativo à covid-19 a partir das 19:00 de
sexta-feira e aos fins de semana para refeições no interior.

Segundo o diploma, esta exigência é dispensada “para a permanência dos cidadãos em esplanadas
abertas, cujo funcionamento é permitido, nos horários previstos (…), independentemente da realização
de teste, bem como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de
acesso a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de
pagamento”.

Ficam também dispensados do teste ou do certificado digital os “trabalhadores dos espaços ou
estabelecimentos”, bem como “fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento
dos mesmos, exceto, em ambos os casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras
normas”.

As pessoas que não apresentarem certificado digital ou teste negativo à covid-19 no acesso a
restaurantes e alojamentos turísticos, quando exigíveis no âmbito das novas restrições, incorrem no
pagamento de coimas entre 100 e 500 euros. A medida aplica-se apenas ao fornecimento de refeições
no interior dos restaurantes, deixando de fora as pastelarias e cafés, assim como as refeições servidas
em esplanadas.

9/37



OBSERVADOR

11/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

António Costa. Algarve é "um dos grandes destinos turístico do
Mundo" e isso não se alterou: "É só preciso passar a pandemia"
Costa diz "saber bem" o "impacto duríssimo que esta pandemia está a ter sobre o
turismo" do Algarve a apela a que os 16 autarcas da região estejam focados em
aproveitar os fundos do PPR.

O secretário-geral do PS, António Costa, considerou este sábado que o Algarve deve ter 16
presidentes de Câmara focados em aproveitar os fundos comunitários do Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR) para recuperar e diversificar a atividade económica da região.

O líder do PS deixou este desafio em Portimão, no Algarve, na apresentação dos candidatos do partido
às 16 câmaras do distrito de Faro e recordou os montantes previstos PRR aprovado pela União Europeia
para os incentivar a vencer as eleições autárquicas, que classificou como “absolutamente
essenciais” para que o país e a região ultrapassem a crise provocada pela pandemia de Covid-19.

“É por tudo isto que as próximas eleições autárquicas são absolutamente essenciais, porque nós temos
que ter à frente das autarquias locais, à frente desta região, quem esteja comprometido com o
desenvolvimento, o progresso, e com uma política económica que recusa a austeridade e, pelo
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contrário, acredita que é através do investimento, do apoio às empresas, da mobilização do nosso
sistema cientifico que criaremos mais e melhor emprego e iremos recuperar esta região”, afirmou o
também primeiro-ministro português.

António Costa disse “saber bem” o “impacto duríssimo que esta pandemia está a ter sobre o
turismo”, mas sublinhou a “excelência” de todas as características que fizeram do Algarve “um dos
grandes destinos turístico do Mundo”.

O secretário-geral socialista disse que esse património “não desapareceu” e “é só preciso passar a
pandemia para os turistas poderem voltar” ao Algarve, porque “a água hoje [este sábado] estava fria,
mas voltará a aquecer nos próximos dias com este sueste” e “a beleza da foz do Arade”, a “excelência
das praias”, a “serra” algarvia continuarão “a existir” e vão recuperar à medida que se ultrapasse a
pandemia.

“Agora, há uma coisa que aprendemos todos: não podemos depender tanto de uma atividade
económica, é por isso que a diversificação da base económica desta região é absolutamente crítica e é
por siso que as verbas que nós mobilizámos, que no total somam mais de 1.000 milhões de euros, não
podem mesmo ser desperdiçadas”, alertou.

António Costa disse que, para que isso possa ser feito, é preciso “ter 16 presidentes de câmara a
trabalhar em conjunto para o desenvolvimento do Algarve e o bem-estar dos algarvios”, considerando
que “o PS tem no Algarve grande provas dadas na excelência da sua gestão autárquica”.

“É por isso para nós uma enorme responsabilidade estas eleições, é um enorme desafio, mas é
um desafio muito aliciante, porque costumávamos dizer que quanto mais a luta aquece, mais força
tem o PS, mas eu diria mesmo que quanto mais a luta aquece, mais o país precisa do PS”, disse ainda o
secretário-geral do PS, que só falou no discurso e não prestou declarações aos jornalistas no final.

 

António Costa frisou que a “recuperação” do país é a “grande prioridade que o país enfrenta” e elencou
os projetos e montantes que o PRR prevê para o Algarve e que podem ajudar a região nesse objetivo.

Entre os projetos mencionados por António Costa estiveram a melhoria da eficiência energética para
preservar um bem escasso como a água, o investimento em dessalinização, a melhoria das condições
de captação de água, ou a construção de uma travessia transfronteiriça com Espanha em Alcoutim.

No final do discurso do secretário-geral do PS, foram chamados ao palco os 16 candidatos socialistas às
câmaras algarvias: Ricardo Clemente (Albufeira), Osvaldo Gonçalves (Alcoutim), José Gonçalves
(Aljezur), Rosa Nunes (Castro Marim), João Marques (Faro), Luís Encarnação (Lagoa), Hugo Pereira
(Lagos), Vítor Aleixo (Loulé), Paulo Alves (Monchique), António Pina (Olhão), Isilda Gomes (Portimão),
Vítor Guerreiro (São Brás de Alportel), Luís Guerreiro (Silves), Ana Paula Martins (Tavira), Rute Silva (Vila
do Bispo) e Álvaro Araújo (Vila Real de Santo António).

 

Notícia
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Turismo do Algarve critica decisões contraditórias no espaço
europeu
O presidente do T urismo do Algarve, João Fernandes, critica decisões contraditórias que
chegam do espaço europeu e diariamente alteram tudo no que diz respeito às restrições
das viagens.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, critica decisões contraditórias que chegam do
espaço europeu e diariamente alteram tudo no que diz respeito às restrições das viagens.

– Temos notícias realmente contraditórias no espaço europeu. Ontem da Holanda com restrições para
Portugal e, em concreto, para algumas regiões incluindo o Algarve. Hoje da França ao desaconselharem
viagens, mas depois temos o nosso principal mercado externo a antecipar até a possibilidade de viajar já
a partir do dia 16 de Julho para pessoas que têm a vacinação completa, sustenta o dirigente regional.

Entretanto, João Fernandes diz que assim que os britânicos souberam que podiam viajar para Portugal
com a vacinação completa começou a aumentar o interesse dos operadores turísticos para viajarem
para Portugal. Assim, considera que o anúncio do governo britânico é uma boa notícia.

(Link)
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Malta torna-se primeiro país da UE a fechar fronteiras para todos
os viajantes não vacinados
Apenas os viajantes que possuem um certificado de vacinação britânico ou da União
Europeia terão permissão para entrar em Malta a partir de 14 de julho.

Malta anunciou que será o primeiro país europeu a fechar as fronteiras para qualquer pessoa que não
tenha sido totalmente vacinada contra o coronavírus, decisão tomada após registar um aumento nos
casos de Covid-19. O país já tem, atualmente, 79% da população adulta totalmente vacinada contra a
Covid-19.

Apenas aqueles que têm um certificado de vacinação britânico ou da União Europeia (UE) terão
permissão para entrar a partir de 14 de julho, adiantou o ministro da Saúde de Malta, Chris Fearne.
“Seremos o primeiro país da Europa a dar esse passo”, disse, citado pela AFP (acesso livre, conteúdo em
inglês).

Anteriormente, turistas do resto da UE, dos Estados Unidos e de alguns outros países eram permitidos
em Malta se apresentassem um teste de PCR negativo para coronavírus ou se estivessem totalmente
vacinados.

Atualmente, já está em vigor na UE o certificado digital Covid, que identifica as pessoas que foram
vacinadas, bem como aquelas que tiveram um teste negativo ou recuperaram da doença. No entanto,
alguns países têm aplicado medidas relativas ao turismo e viagens de outros Estados-membros
individualmente.
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JORNAL I

12/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

VENDEM-SE ALDEIAS
Portugal conta com várias aldeias à venda.
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SUL INFORMAÇÃO

11/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Preços e vendas dos citrinos algarvios aumentam durante
pandemia em 2020
A longo prazo, a preocupação é centrada na necessidade de procurar soluções para a
“escassez de água”
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A produção e venda de citrinos algarvios não se ressentiu com a pandemia e a venda aumentou
em 2020 atingindo valores até fora do habitual, mas a campanha de 2021 já divide dois dos
maiores operadores na região.

“No primeiro ano (2020), houve uma procura muito grande, que fez arrastar os preços para cima e
todos os operadores da fileira beneficiaram, desde o produtor ao comercializador. Nesta campanha, a
procura não é tão acentuada, mas a produção foi maior e não nos podemos queixar”, afirmou o
presidente da Cooperativa Agrícola de Citricultores do Algarve (Cacial) à Lusa.

Para José Oliveira, o facto de o setor não ter sido afetado pela pandemia como outros setores, tornaria
“quase crime queixar-se de alguma coisa” em relação à atividade nestes dois anos da pandemia. A
profissionalização dos produtores e operadores é a principal razão apontada pelo responsável para uma
melhoria da “saúde” do setor, que se traduz num aumento de rentabilidade para todos.

“Tivemos praticamente num oásis nas dificuldades económicas que passaram quase todos os setores da
economia. Foram dois anos descansados realmente à comercialização”, reforçou.

Segundo o dirigente, a noção que a vitamina C “ajuda no combate à covid” fez com que os preços
acompanhassem a procura” no primeiro ano da pandemia.

Quanto a surtos nos trabalhadores agrícolas assegurou “não ter conhecimento de ter havido problemas
graves” e adiantou que os produtores estão a colaborar com as entidades de saúde para “implementar
planos de vacinação que abranjam os trabalhadores estrangeiros que estejam na região”.

A classificação como indicção geográfica protegida (IGP), a aposta na marca e na exportação da laranja
algarvia é um “reconhecimento da sua qualidade” que se traduz em “muita procura” externamente e no
facto de “20% da produção ser exportada”, numa alternativa ao mercado interno.

A Frusoal, organização de produtores de citrinos em Portugal, confirmou também à Lusa a “fase
positiva” da boa campanha de 2020, com um “aumento de preços”, mas alertou que 2021 “não está a
funcionar da mesma forma”.

Segundo o sócio-gerente da Frusoal, Pedro Madeira, este ano os consumos e os preços estão
“substancialmente mais baixos” que em 2020, mas a sua preocupação centra-se na “diminuição de
consumo da fruta em termos gerais”, que pode representar “algum receio do dia de amanhã” por parte
dos consumidores.
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A pouca produção das variedades que vão começar a comercializar dentro de semanas dá alguma
esperança aos operadores de poderem fazer “tranquilidade toda a campanha”, mas a preocupação “com
o que possa vir pela frente” mantém-se, adiantou.

Tanto José Oliveira como Pedro Madeira apontaram a necessidade de “aumentar a área de produção”, já
que a “procura é superior à oferta” havendo a necessidade de Portugal importar citrinos.

A longo prazo, a preocupação é centrada na necessidade de procurar soluções para a “escassez de
água” essencial para a produção frutícola, mas também para a principal atividade económica da região, o
turismo.

Ambos os operadores consideram “escassas” as verbas apontadas no Plano de Recuperação e
Resiliência (PPR) para resolver o défice hídrico no Algarve, aplaudindo a construção da conduta que trará
a água do rio Guadiana, mas defendem em uníssono a necessidade de construção de mais uma
barragem para garantir o abastecimento de água e a “resiliência da região”.

 

Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/07/precos-e-vendas-dos-citrinos-algarvios-aumentam-durante-pandemia-em-2020/


DIÁRIO ONLINE

11/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Sete iguarias algarvias finalistas das «7 Maravilhas»
Sete iguarias algarvias integram a lista de 140 finalistas regionais das «7 Maravilhas da
Nova Gastronomia», que pretende sublinhar a qualidade dos restaurantes, cozinheiras e
cozinheiros mais criativos.

Você está em:Home»Sociedade»Sete iguarias algarvias finalistas das «7 Maravilhas»

 

Sete iguarias algarvias finalistas das «7
Maravilhas»
.diariOnline RS  11 Jul 2021 09:30 Sociedade

Sete iguarias algarvias integram a lista de 140 finalistas regionais das «7 Maravilhas da Nova
Gastronomia», que pretende sublinhar a qualidade dos restaurantes, cozinheiras e cozinheiros mais
criativos.
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https://regiao-sul.pt/
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Depois de a organização ter recebido a sugestão de 1147 candidaturas dedicadas à nova gastronomia, o
painel de especialistas composto por 140 elementos de todos os 18 distritos e duas regiões autónomas,
teve a função de efetuar a primeira seleção dos estabelecimentos.

A partir de 12 de julho terão lugar as respetivas eliminatórias regionais, num total de 14 programas
transmitidos em direto na RTP, a partir de várias regiões do país, onde serão apurados sete candidatos
por categoria, num total de 49 pré-finalistas.

Os candidatos a mais uma edição das «7 Maravilhas» estão organizados a partir de sete categorias, que
expressam “as várias opções de iguarias da nova gastronomia, tendo em conta não só a tradição que
temos em Portugal, mas colocando igualmente nos pratos da balança, novas opções gastronómicas que
traduzem as escolhas de segmentos da população cada vez mais alargados e onde se afirma uma
preocupação cada vez mais notória com a saúde pública e com a sustentabilidade alimentar”, salienta a
organização.

Os sete finalistas algarvios, autores, estabelecimentos e respetivos concelhos:

Categoria Petiscos: Ostras do Moinho dos Ilhéus Marinadas (Noélia Jerónimo,
Noélia e Jerónimo, Tavira);

Categoria Vegetariano: Algarve, do Campo à Salina (David Domingues, À Terra –
Praia Verde Boutique Hotel, Castro Marim);

Categoria Vegana: Melancia on the Rocks (Rui Sequeira, Alameda, Faro);

Categoria Peixe e Marisco: Salmonete à la Chef Koschina (Dieter Koschina, Vila
Joya, Albufeira)

Categoria Carne: Bochechas de Porto Ibérico Estufadas (Rúben Cabaço, Lagar da
Mesquita, São Brás de Alportel);

Categoria Cozinha Molecular: Carabineiro, Gaspacho e Camomila (João Oliveira,
Vista, Portimão);

Categoria Doçaria: Citrinos no Algarve (Pedro Pinto e Pedro Matos, Atlântico,
Lagoa)

 

Notícia
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https://regiao-sul.pt/tag/maravilhas-de-portugal
https://regiao-sul.pt/2021/07/11/sociedade/sete-iguarias-algarvias-finalistas-das-7-maravilhas/545473


ALGARVE VIVO

11/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Praia da Rocha é o destino mais ‘instagramável’
O motor de pesquisa para casas de férias, a Holidu, apresentou o ranking das praias mais
pesquisadas no Instagram até à semana passada. A liderança pertence à Praia da Rocha,
no concelho de Portimão, com 97 587 #hashtags.

O motor de pesquisa para casas de férias, a Holidu, apresentou o ranking das praias mais pesquisadas no
Instagram até à semana passada. A liderança pertence à Praia da Rocha, no concelho de Portimão, com
97 587 #hashtags. À semelhança de 2018, a Praia da Rocha volta a ser este ano a campeã absoluta no
Instagram, rede social de partilha de fotos que já se tornou no grande barómetro da popularidade dos
destinos, pois a quantidade de referências a um lugar nesta plataforma é um dos critérios que as
gerações Y e Z têm quando escolhem um destino de viagem.

Notícia
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https://algarvevivo.pt/praia-da-rocha-e-o-destino-mais-instagramavel/


DN

11/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CÉU NEVES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Mais turismo de natureza a Norte e Centro; menos de praia a Sul
do país
O turista nacional diversifica os destinos e agora representa três terços das dormidas,
mas não compensa a falta de estrangeiros. Estes preferem o Algarve, que perde terreno
com as restrições das viagens devido à pandemia
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BOA CAMA BOA MESA

09/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3795

REACH: -1

O segredo mais bem guardado do Algarve abriu no início de julho
Chama-se White Shell e apresenta um conceito assente na sustentabilidade. É um hotel
eco-friendlly e fica a 500 metros das melhores praias da pacata vila de Porches.
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Chama-se White Shell e apresenta um conceito
assente na sustentabilidade. É um hotel eco-
friendlly e fica a 500 metros das melhores praias
da pacata vila de Porches.
Contam-se os dias, preparam-se os detalhes e afinam-se as equipas e os procedimentos. O White
Shell, um hotel da Vanguard Properties, gerido pela Amazing Evolution, já funciona em regime de
soft openning, mas será em agosto que se vai revelar em toda a sua plenitude. Com vistas
deslumbrantes para o mar, a curta distância de algumas das melhores praias da região, é um
empreendimento turístico eco-friendlly que quer proporcionar uma experiência all in house e afirmar-se
como um espaço único para desfrutar de um estilo de vida saudável em perfeita sintonia com a
natureza.
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O White Shell tem 55 Vilas de diversas tipologias, do T1 ao T3 (a partir de €205), com uma arquitetura
simples e contemporânea. A disposição e o ambiente criado, promovem uma vivência tranquila aos
hóspedes e foi desenhado à volta das piscinas exterior e interior (esta última aquecida) e ainda
envolvidas por um extenso prado e relvado, onde também se encontram vários espaços de lazer como
um campo multi desportos de padel e ténis, um parque infantil e também um complexo que inclui piscina
interior, sauna, ginásio e SPA. 
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Como o nome indica, o White Shell foi desenhado num formato de concha, com inspiração nas formas
orgânicas da natureza, reforçando assim o conceito de sustentabilidade, um dos pilares do projeto. Os
espaços exteriores foram concebidos de forma a respeitar a fauna e flora locais e os espaços pedonais
foram pensados para potenciar as soluções de mobilidade mais ecológicas, com bicicletas elétricas para
que os hóspedes e um parque de estacionamento privativo no subsolo com postos de carregamento
para viaturas elétricas, para evitar a circulação de veículos no resort. Tem ainda bugies elétricos de apoio
aos clientes, para transportar as bagagens dos hóspedes aos apartamentos. Para minimizar a pegada
ecológica, também a decoração das Vilas foi realizada com materiais sustentáveis e privilegiando a luz
natural. 
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Este empreendimento turístico de cinco estrelas tem também um restaurante que privilegia uma
alimentação equilibrada. Amplo e luminoso, com esplanada aberta para a piscina, o restaurante oferece
uma carta diversificada, com opções tradicionais e outras mais irreverentes, sem esquecer as propostas
vegetarianas. Muitos dos ingredientes utilizados na cozinha do restaurante White Shell são apanhadas
ao momento, diretamente da horta, promovendo uma maior frescura e sabor às receitas disponíveis na
carta. Atualmente, o restaurante serve pequenos-almoços, brunchs, almoços, lanches e snacks ligeiros a
hóspedes ou clientes que visitem o espaço. 
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Para descontrair, tomar uma bebida e contemplar a vista sobre todo o aldeamento, sempre com o mar
como horizonte, o White Shell Rooftop Bar é o local perfeito. O White Shell (Empreendimento White
Shell, Quinta da Sra. da Rocha Porches, Porches. Tel. 282 248 440) acaba de abrir em soft opennng e
prepara tudo para que agosto seja um mês inesquecível.

(Link)
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https://www.facebook.com/whiteshellbeachvillas
https://boacamaboamesa.expresso.pt/boa-cama/2021-07-08-O-segredo-mais-bem-guardado-do-Algarve-abriu-no-inicio-de-julho-ba78ae2e


MAIS ALGARVE

09/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Alcoutim | Marca "Turismo de Fronteira" e organiza "Noite de
Fado e Flamenco"
Com base numa estratégia de desenvolvimento local, que visa potenciar o crescimento
turístico do concelho, decorrerá, no próximo dia 10 de julho

 

Com base numa estratégia de desenvolvimento local, que visa potenciar o crescimento turístico do
concelho, decorrerá, no próximo dia 10 de julho, a apresentação da Marca “Turismo de Fronteira”,
projeto que junta em parceria os Municípios de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana.
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A sessão de apresentação irá realizar-se no Espaço Guadiana, em Alcoutim, pelas 17 horas (hora
portuguesa), e é dedicada aos operadores turísticos das regiões transfronteiriças, para divulgação do
projeto. Na cerimónia estarão presentes os Presidentes de ambos os municípios.

Também enquadrada nesta estratégia realizar-se-á, na mesma data, a “Noite de Fado e Flamenco”, na
Praça da República, em Alcoutim.

O programa inicia-se com uma breve apresentação da Marca “Turismo de Fronteira” à população de
ambos os municípios, pelas 21 horas (hora portuguesa).

A noite segue com diversos momentos musicais: um concerto na voz da fadista Marta Alves, um
espetáculo de flamenco com os Cuadro Flamenco Pura Esencia, e animação com Dj set Delírios Ibéricos
e Perro Andaluz.

Os eventos serão realizados respeitando as indicações da Direção Geral de Saúde.

(Link)
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/26834-alcoutim-marca-turismo-de-fronteira-e-organiza-noite-de-fado-e-flamenco


JORNAL DE NOTÍCIAS

10/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Certificado digital covid pode ser pedido nos Espaços Cidadão
O certificado digital covid da União Europeia pode ser pedido num dos mais de 750
Espaços Cidadão que existem em Portugal continental, anunciou este sábado o Governo.

O certificado digital covid da União Europeia pode ser pedido num dos mais de 750 Espaços Cidadão que
existem em Portugal continental, anunciou este sábado o Governo.

"O certificado permite comprovar uma das seguintes situações: vacinação contra a COVID-19,
recuperação da doença nos últimos 6 meses ou teste negativo à COVID-19", lê-se num comunicado do
ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

O Governo sublinha que o "pedido presencial nos Espaços Cidadão é uma alternativa ao pedido online
disponível através do portal do SNS24" e que o serviço "pode ser efetuado em todos os Espaços
Cidadão, com exceção daqueles que se localizam dentro das Lojas de Cidadão".

O comunicado revela ainda que até ao dia 30 de junho foram realizados mais de mil pedidos de
certificado nestes balcões.

"Este documento digital facilita a circulação das pessoas de forma segura, dentro e fora de Portugal.
Pode ser utilizado para ter acesso a estabelecimentos turísticos e de alojamento local, como
restaurantes e hotéis, onde, de acordo com as medidas específicas decididas no último Conselho de
Ministros, é exigida a apresentação de certificado digital ou teste negativo em todo o território
continental", relembra o ministério, destacando que o documento facilita também as deslocações entre
todos os Estados-membros da União Europeia, na Islândia, no Liechtenstein, na Noruega e na Suíça.
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SIC NOTÍCIAS

11/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 82236

REACH: -1

No Algarve, as novas regras para os restaurantes estão a
provocar uma onda de cancelamentos
No Algarve, as novas regras para os restaurantes estão a provocar uma onda de
cancelamentos

No Algarve, as novas regras para os restaurantes estão a provocar uma onda de cancelamentos
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TVI24

11/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 21ª HORA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

Loulé Albufeira têm a mais elevada taxa de incidência do país
Loulé Albufeira têm a mais elevada taxa de incidência do país

Loulé Albufeira têm a mais elevada taxa de incidência do país
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CORREIO DA MANHÃ

11/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

ANTÓNIO COSTA | JERÓNIMO DE SOUSA | RICARDO VELUDO
Breves - Últimas
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